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 : دقمة امل .1
وعلى آله وصحبه صلى اهلل عليه سيدنا حممد  رسول اهللبسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على 

 أمجعني، وبعد...

لثلة  ي واالة ااجامعة للدراسا  العليا والبح  العلم  على شغاال الوااف  جامعة تبوك ممحترص       

مت وضع  لذارسالتها، حتقيق  تستطيع ااجامعة من خالهلابالكوادر البشرية املؤهلة واختيار الكفاءا  اليت 

ومساعدة الكليا  واألقسام العلمية على اتباع وتطبيق القواعد اخطوة لتحقيق أهداف ااجامعة  دليلال اهذ

  . . . . . . . . . .  واهلل ول  التوفيقاملعتمدة للتعيني

 الغرض : .2
 .معيدوايفة على  هيئة التدريسأعضاء لتعيني حتديد املهام واإلجراءا  والشروط 

 

 جمال التطبيق :  .3
 ة.ااجامعبالكليا  مجيع 

 

 املراجع :  .4
 بنظام أعضاء هيئة التدريس ومن  ي حكمهممنسوب  ااجامعا  السعودية من لشئون  نظمةالالفحة امل 

، 3) داستنادًا للموا، معيدجملس التعليم العال  فيما يتعلق بتعيني أعضاء هيئة التدريس على وايفة 

4 ،7 ،9) 

  ( املتخذ 1رقم ) اللجنة الدافمة لشؤن املعيدين واحملاضرين ومدرس  اللاا  ومساعدي الباحلثنيقرار

هـ ( واملعتمد من 44/11/1431هـ( واملنعقد بتاريخ )1431/1437للعام ااجامع  )اللثال   ا ي اجتماعه

 هـ( 50/51/1437( وتاريخ )94347رقم )ب مدير ااجامعةمعال  

 

 التعيني: اءاتإجر .5
 .معيدعلى وايفة لتعيني أعضاء هيئة التدريس عند احلاجة يتم اتباع اإلجراءا  التالية 

عمادة غؤون أعضاء هيئة تقوم واالة ااجامعة للدراسا  العليا والبح  العلم  بالتنسيق مع  (0-1)

 لوبةوالتخصصا  املطوااف  أعضاء هيئة التدريس من حتياجا  الحديد اتبالكليا  و  التدريس

 .على مستوى ااجامعة



UTFM-P2-01 Issue No:- 1 Issue Date:- 15/03/1439 Page (2) of (9) 

 

عمادة غؤون أعضاء هيئة تقوم واالة ااجامعة للدراسا  العليا والبح  العلم  بالتنسيق مع  (0-4)

 . .عليهاالوااف  املراد التعيني وضع الشروط اخلاصة ب بشأنالكليا  املوافني وو التدريس

ديد املدة الزمنية وحتالشاغرة  الوااف اإلعالن عن بعمادة غؤون أعضاء هيئة التدريس تقوم  (0-3)

 .للتقديم عرب النظام

خالل  إلعالن بالتقديم على هذه الوااف يقوم الراغبون  ي التقديم على الوااف  احملددة  ي ا (0-4)

 .مع استكمال اافة النماذج املطلوبة اإلعالناحملددة  ي رتة الف

، مبراجعة النظامشدارة اخلدما  اإللكرتونية بعمادة غؤون أعضاء هيئة التدريس واملوافني تقوم  (0-0)

عند االنتهاء من فرتة التقديم وفقًا للمدة  النظام شىل الكليا  آليًا حتويل طلبا  املتقدمني  يثم 

  الزمنية احملددة  ي اإلعالن

 .يتم منح صالحية الفرز لعمداء الكليا  ورؤساء األقسام (0-1)

واختيار أفضل ا  الفرز يقوم عمداء الكليا  بتحويل الطلبا  شىل رؤساء األقسام للبدء  ي شجراء (0-7)

وفقًا ملراحل واملوضحة  ي فقرة )غروط التعيني(  مع مراعاة غروط الوااف  املطلوبة املتقدمني

 .االختيار والتعيني احملددة هلم

للشروط  طبقًاامللفا  واملستندا  تشكيل اجان لفحص وفرز باألقسام العلمية يقوم رؤساء  (0-8)

 :اما يل املتقدم والتأاد من ااتمال مل  نا  البيا وتدقيق اافةباإلعالن ة نشورامل

  لكافة الشروط الواردة باإلعالن. ماستيفاء املتقدالتأاد من 

  وبكل دقةالواردة بنموذج البيانا  )طلب التعيني( كافة البيانا  ل وايفةلب الاطتعبئة التأاد من، 

 UTFM-F2-01 منوذج رقم:

  أو خمالفا  لألنظمة واألمانة خملة بالشرف من أي سوابق  الوايف  تعهد خبلو السجلشقرار

 UTFM-F2-02 منوذج رقم:د غرع ، حبوالتعليما  ومل يسبق احلكم عليه بالسجن أو 

 )منوذج رقم:،  منوذج بيانا  خاص باستكمال الدراسا  العليا )شن وجد UTFM-F2-04 

  اجست(ر(.املو  بكالوريوسال)الشهادا  العلمية 

 للحاصلني على الدرجة العلمية من خارج اململكة( ن وزارة التعليمم الشهادا  العلمية موثقة(. 
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 اجست(ر(.املو  سبكالوريولل)لشهادا  العلمية معادال  ل 

 .توثيق التخصصا  من اهليئا  وااجها  املتخصصة 

 صورة اهلوية الوطنية 

 املاجست(ر ةنسخة من رسال. 

  اجست(ر.املو  سبكالوريواش  الدرجا  للنسخة 

 اتيةالس(رة الذ 

لالختبارا  العلمية واملقابال   نيحاملرغ تحديدبالفرز بعد انتهاء عملية يقوم القسم العلم   (0-9)

وشغعار شدارة اخلدما  اإللكرتونية بأمساء  واستبعاد من مل تنطبق عليهم غروط الوايفة الشخصية

 ، حتى يتم شبالغهم من خالل اإلمييال  والرسافل النصية.املستبعدين

ذين للنصية اعتذار رسالة شمييل، وإرسال بمن خالل النظام  ،دما  اإللكرتونيةشدارة اخلتقوم  (0-15)

تعتذر ااجامعة عن عدم قبولك، نظرًا لعدم استيفافك  "نّصها: و مل تنطبق عليهم غروط الوايفة

 ".غروط الوايفة 

 للمقبولني. العلمية ا بتحديد موعد االختباربالكليا  تقوم األقسام العلمية  (0-11)

للمرغحني نصية رسالة شمييل، وإرسال من خالل النظام ب ،ة اخلدما  اإللكرتونيةشدارتقوم  (0-14)

مت ترغيحكم لدخول االختبار قد نفيدام بأنه  "، ونصها: لعلم الذين حيق هلم دخول االختبار ا

مع ضرورة  والساعة، ،...، واملكانبتاريخ ....،  ...وذلك  ي يوم ،العلم  الذي يعده القسم العلم 

 ."أو غ(ر موا ( موا ،الوايفية )  مغرحية بيانا  من األحوال املدنية تلثبت حالتكشحضار 

رتغيح من القسم بم قوي ورصد الدرجا ،حسب املواعيد احملددة،  االختبارا  العلمية بعد انتهاء (0-13)

ز تعتذار ملن مل جيال( للمقابال  الشخصية، وا40من  14بدرجة ال تقل عن )بار العلم  اجتاز االخت

 .نظاممن خالل ال ختباراال

للمرغحني نصية لة رساشمييل، وإرسال من خالل النظام ب ،شدارة اخلدما  اإللكرتونيةتقوم  (0-14)

لمقابلة مت ترغيحكم لقد نفيدام بأنه  "، ونصها: املقابلة الشخصية الذين حيق هلم دخول 

 ."عةوالسا ،بتاريخ ....، واملكان...،  ...وذلك  ي يوم، القسم العلم الشخصية ب
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   رقم املقابلة الشخصية املقابلة الشخصية واستخدام منوذج ةبتشكيل اجنعميد الكلية يقوم  (0-10)

UTFM-F2-05 

قبل مرور مخس سنوا  من الكلية عدم املطالبة بالنقل على شقرار بمن جانب املتقدم  يتم التوقيع  (0-11)

 UTFM-F2-03منوذج رقم أو االبتعاث من التعيني 

ستكمال مناذج املفاضلة من تقوم اللجان املسئولة با، شخصية للمتقدمنياملقابال  الانتهاء  بعد (0-17)

رقم: منوذج مفاضلة "املؤهال  العلمية واالختبارا  العلمية واذلك نتافج املقابال  الشخصية  واقع

UTFM-F2-06"، ختصص على حدة( )ال. 

األعلى )لدرجاتهم  ترتيب أمساء املرغحني طبقًااليت متت للمرغحني يتم  بناًء على املفاضال  (0-18)

 (. ي اجملموع الكل  155من  15مع استبعاد احلاصلني على أقل من  ،درجة أواًل ثم األدنى فاألدنى

منوذج بيانا   باستخدامشعداد شحصافية بعدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم ذلك يتم بعد  (0-19)

 .للعرض على جملس القسم متهيدًا UTFM-F2-07رقم: شحصافية 

على جملس وشحصافيا  أعداد أعضاء هيئة التدريس   ي بيان املفاضلة،لرتغيح عرض قوافم ايتم  (0-45)

حسب الصياة املرسلة من واالة اد حمضر جملس القسم دواعللتوصية بالتعيني، القسم العلم  

من عميد ثم اعتماد احملضر  UTFM-F2-08رقم: منوذج والبح  العلم   العليا ااجامعة للدراسا 

 .الكلية

 .الكلية للموافقة على توصيا  جملس القسمالرفع جمللس  (0-41)

 من معال  مدير ااجامعة. UTFM-F2-09رقم: جملس الكلية منوذج  اعتماد حمضر (0-44)

لواالة ااجامعة للدراسا  العليا والبح  العلم  )ال قسم على حدة( رفع احملاضر املعتمدة  (0-43)

اللجان واجملالس على إلامال العرض  UTFM-F2-10رقم: باستخدام منوذج خطاب عميد الكلية 

 .بالواالة املختصة

رفع حماضر اللجان واجملالس شىل معال  تقوم واالة ااجامعة للدراسا  العليا والبح  العلم  ب (0-44)

 .مدير ااجامعة العتمادها

 جملس ااجامعة الختاذ القرارا  الالزمة.ألمانة الرفع  (0-40)

 الستكمال شجراءا  التعيني. عمادة غؤون أعضاء هيئة التدريس واملوافنيخماطبة  (0-41)
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   ةعيمشروط التعيني على وظيف 
 

 أو ما يعادهلا من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف بها. البكالوريوسأن يكون حاصاًل على درجة  .1

 .جدًا( على األقل )جيد البكالوريوسأن يكون تقديره العام  ي  .4

 ن الوايفة.سنة من تاريخ اإلعالن ع 35أن ال يتجاوز عمر املتقدم  .3

 أن ال يكون موافًا حكوميًا. .4

( للرتغيح للمقابلة 40( من )14الذي يعده القسم العلم  بدرجة ال تقل عن ) أن جيتاز االختبار العلم  .0

 الشخصية.

كون واإلقامة  ي بلد الدراسة، وأال ي والتفرغ التام االنتظامب قد متبكالوريوس( الاملتقدم ) أن يكون مؤهل .1

 .راسلة أو التعليم املفتو  أو التعليم عن بععدباالنتساب أو امل

 وجوب احلصول على سنة االمتياز للتخصصا  الطبية وشرفاق غهادة االمتياز مع املستندا . .7

 .10من  8أن ال يقل اجملموع الكل  للدرجا   ي املقابلة الشخصية عن  .8

 .155من  15 ي املفاضلة عن للدرجا  أن ال يقل اجملموع الكل   .9

رحية من األحوال املدنية تلثبت حالة املتقدم )موا  حكوم ، أو غ(ر موا  حكوم ( وذلك شرفاق غ .15

 للمرغحني لالختبار العلم .

 

 الفرز يف األقسام: تعليمات 
 يكون الفرز بناء على املستندا  املرفقة وليس على البيانا  املدخلة.

  ن الوايفةمن تاريخ اإلعالن عسنة  35العمر، حبي  ال يتجاوز عمر املتقدم. 

  ي البكالوريوس جدًاالتقدير، ال يقل عن جيد . 

 .مناسبة التخصص العلم  للتخصص املطلوب حسب غروط اإلعالن 

 .يستبعد من مل يرفق غهادة االمتياز للتخصصا  الطبية 

 .مطابقة املعادلة )شن وجد ( للتخصص املطلوب التواي  عليه 
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 ختيار ) غ(ر مطابق للشروط ( مع ضرورة ذار السبب.أي نقص  ي احلاال  السابقة يتم ا-1مالحظا : 

  ي حال وجود نقص أو عدم وضو   ي املستندا  اآلتية:-4

 . صورة اهلوية الوطنية 

 (  ر و البكالوريوساملؤهل العلم)املاجست.) 

  للمؤهل شن اان من خارج السعوديةاملعادلة. 

  اش  الدرجا. 

  ند الناقص من القافمة اليت تظهر.املست حتديديتم اختيار )نقص مستندا ( ويتم  

 

 :تعليمات االختبار العلمي 
  متعدد ( وميكن أن يشتمل على بعض األسئلة املقالية.من يكون االختبار موضوعًيا ) اختيار 

 .يتم تصحيح االختبار وفق التاريخ احملدد  ي ااجدول الزمين 

  درجة أوسؤااًل، ال سؤال بنص   05سؤااًل، ال سؤال بدرجة، أو  40يكون االختبار مكّوًنا من 

 (.40ما يراه القسم العلم  بشرط أن تسجل الدرجة  ي النموذج من )

 .توضع األسئلة بسرية تامة، وتتحمل الكلية والقسم العلم  مسؤولية أي تسّرب لألسئلة 

 .تكون األسئلة  ي املعلوما  األساسية  ي التخصص 

 ( 40( درجة من )14ه القسم العلم  بدرجة ال تقل عن )أن جيتاز املتقدم االختبار العلم  الذي يعد

  للرتغيح للمقابلة الشخصية ويستبعد من هو أقل من ذلك.

     .تشكل اجنة خاصة لالختبار وتصحيحه 

  من قبل عميد الكلية.املقبولني لدخول االختبار واملستبعدين تعتمد أمساء 
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 : تعليمات املدقابل  الشخصي 
  األقسام من قبل عميد الكلية حسب اآلت :تشكل اجنة للمقابال   ي

 كون اجنة املقابال   ي ال قسم منتت: 

   رفيسًا(.عميد الكلية( 

  .)وايل الكلية )غطر الطالب 

  . وايلة الكلية ) غطر الطالبا ( عند مقابلة املتقدما   ي غطر الطالبا 

  .رفيس القسم أو من ينوب عنه 

 .) عضو خمتص )يتا(ر حسب التخصصا 

  و ي حالة عدم وجود سعوديني من السعودينياملقابلة الشخصية اجنة مجيع أعضاء كون يأن جيب ،

 فيتم االستعانة بالكليا  األخرى.

  اجملموع الكل   ي املقابلة الشخصية. من درجا  ( 8من ) على أقليتم استبعاد احلاصلني 

 يت تلثبت حالة املتقدم الوايفية.ضرورة االطالع على غرحية البيانا  الصادرة من األحوال املدنية ال 

  :على اللجنة التقيد بنموذج املقابلة الشخصية رقمUTFM-F2-05 

 

  منوذج املفاضل تعليمات: 
  بعد فرز امللفا  وقبول من تنطبق عليهم غروط التعيني يتم تسجيل مجيع املقبولني ومن أجريت له

 مقابلة غخصية مرتبة حسب جمموع الدرجا ، ال ختصص على حدة.

 التقييم عنصر
 إمجالي

 درجاتال
 التنفيذية القاعدة

 5 العمر
 52 وحتى 55 من أكرب عمره كان من درجات (3) ثم فأقل، عامًا (55 ) عمره كان من درجات (5) مينح

 سنة 52 من أكثر عمره كان من درجة (1) ثم ، سنة

 33 العام التقدير

 لي:ي كما الرتاكمي املعدل حسب العام التقدير حساب يتم

 4 : من املعدل قياس 5 : من املعدل قياس : املعدل

 ( 3771شىل  4)من (4771 شىل 0)من   م.( )م. مرتفع ممتاز 33

 (3770شىل 3701)من ( 4770 شىل 4705)من )م.( ممتاز 55

 (3705شىل 3751)من (4749 شىل 4751)من م.( ج. )ج. مرتفع جدًا جيد 53

 (4755شىل 4770)من ( 4755شىل 3770)من  ج.( )ج. جدًا جيد 15

 5 املؤهل على احلصول تاريخ
 فيمنح سنوات ألربع سنتني من أكثر كان وإذا درجات، (5) فيمنح فأقل سنتني احلصول تاريخ كان إذا

 واحدة. درجة فيمنح سنوات أربع من أكثر كان وإذا درجات، (3)
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 5 املاجستري مرحلة

 مرحلة يف  كونه  حالة يف أما ، درجات (5) على فيحصل املاجستري  حلةمر أنهى  املرشح كون حالة يف

 القسم ومبوافقة املعلن التخصص يالئم التخصص يكون أن بشرط. ،(درجتني) منحه فيتم الدراسة

 املاجستري. ختصص قبول على املختص

   

 األكادميية اخلربات
5 

 منح فيتم حكمها يف وما والكليات باجلامعات سالتدري مثل أكادميية خربات لديه املرشح كون حالة يف

 .درجات (5) أقصى حبد دراسي فصل كل عن درجة

 13 منها املتخرج اجلامعة

 التخصص ونفس الكلية نفس خريج واملتقدم بتبوك اجلامعة مقر يف املطلوبة وظيفةال كانت إذا 

 .درجات (2) منحفي تبوك جامعة فروع أحد خريج املتقدم كان إذاو ، درجات (13) فيمنح

 التخصص ونفس الفرع نفس خريج واملتقدم اجلامعة فروع أحد يف املطلوبة وظيفةال كانت إذا 

 درجات. (2) فيمنح آخر فرع أو بتبوك اجلامعة مقر من املتقدم كان إذا أما درجات، (13) فيمنح

 صفر( ) شيء مينح فال تبوك جامعة خارج أخرى جامعة أي خريج فإن األحوال مجيع )ويف. 

 

 عليه. التعيني املطلوب التخصص حسب الكلية قبل من يوضع اختبار 55 العلمي االختبار

 15 الشخصية املقابلة

 واملناقشة. احلوار مهارات نقاط (2)

 سدية.واجل شخصيةال سماتلل نقاط (4)

 العامة للثقافة (4)

 نقطة 133 اإلمجالي
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وذجرقم النم اسم النموذج م  

 .متقدمني على الوااف مناذج عامة متاحة لل

 UTFM-F2-01 معيد.على وايفة للتعيني منوذج بيانا  للمتقدمني  -1

 UTFM-F2-02 شقرار تعهد خبلو السجل من أي سوابق  -4

 UTFM-F2-03 شقرار تعهد بعدم املطالبة بالنقل قبل مرور مخس سنوا  من التعيني  -3

 UTFM-F2-04خاص باستكمال الدراسا  العليا )شن وجد(  منوذج بيانا  -4

 )سري( .بااجامعة مناذج خاصة ال يطلع عليها شال ااجها  املختصة

 UTFM-F2-05 منوذج املقابلة الشخصية. -0

 UTFM-F2-06 معيد.على وايفة منوذج مفاضلة للتعيني  -1

 UTFM-F2-07.بالقسم هيئة تدريسمنوذج شحصافية أعضاء  -7

 UTFM-F2-08 منوذج حمضر اجتماع جملس القسم املعتمد من عميد الكلية. -8

 UTFM-F2-09 منوذج حمضر اجتماع جملس الكلية املعتمد من معال  مدير ااجامعة. -9

 UTFM-F2-10 منوذج خطاب عميد الكلية موجه لوايل ااجامعة للدراسا  العليا والبح  العلم . -15

 


